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เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ – อวีวัร์ – ทุ่งหิมะกลาเซียร์ 3,000 – มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์  
มหาวหิารซานตามาเรียเดลฟิออเร – ปิซ่า – โรม – นครรัฐวาตกินั – มหาวหิารเซ็นต์ปีเตอร์  

โคลอสเซียม – น า้พุเทรวี ่– ช้อปป้ิงย่านบันไดสเปน 
ขึน้เขากลาเซียร์ 3,000 & เข้าชมพธิิภณัฑ์เฟอร์ราร่ี & ช้อปป้ิงเอาท์เลท็ฟิเดนซ่า 

น่ังกระเช้าขึน้เขากลาเซียร์ 3,000 น่ังสโนว์โค้ชตะลุยทุ่งหิมะ 
ก าหนดการเดินทาง 

11 – 17 เม.ย. 63 
(กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่ 1      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อาบูดาบ ี
11.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q 

สายการบินเอทแีฮด แอร์เวย์ Etihad Airways 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.10 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินเอทีแฮด แอร์เวย์ Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY051 เคร่ือง Boeing-777 รุ่น
ใหม่น่ังสบาย พร้อมเสริฟอาหารเคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง   

วนัที่ 2       เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ – อวีวัร์ – เจนีวา 
00.10 ถึงสนามบินกรุงอาบูดาบี ประเทศ สหรัฐอาหรับ อมิิเรท น าท่านเปลีย่นเคร่ืองสู่กรุงเจนีวา 
02.30 เหิรฟ้าสู่เมืองเจนีวา...สายการบินเอทแีฮด แอร์เวย์ Etihad Airways เทีย่วบินที ่EY084 
06.40 เดินทางถึงเมืองเจนิวา ประเทศสวติเซอร์แลนด์ หลงัผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

  

 น าท่านชม“กรุงเจนีวา” เมืองนานาชาติ พนัธรัฐทีเ่ลก็ทีสุ่ดของสวสิฯ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบ
เจนีวาทะเลสาบท่ีมีรูปคลา้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยามขา้งแรม น าท่านชมวิวทิวทศัน์อนัสวยเหนือทะเลสาบเจนีวา  
พร้อมชมเมืองเจนีวา เมืองท่ีว่ากนัว่าเป็นพนัธรัฐ
สวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย ซ่ึงรายลอ้ม
ด้วยสวนสาธารณะท่ีสวยงาม และองค์การ
นานาชาติต่างๆ ตึกสหประชาชาติ, สภาแรงงาน
โลก ,องค์การกาชาดสากล ,ชมทะเลสาบเจนีวา
และ น ้าพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ท่ีสามารถส่ง
น ้ า ข้ึนท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็น
สัญลกัษณ์อย่างหน่ึงของ เจนีวา จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่โกล ดู ปิลยง COL DU PILLON เพื่อข้ึน
กระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสู่กลา เซียร์ เลส ไดเบลเรท (GLACIER LES DIABLERETS) หรือ “กลาเซียร์ 3,000” 
(GLACIER 3000) บนความสูงระดบั 2,971 เมตร เหนือระดับน ้ าทะเลน าท่านออกเดินทางสู่เมือง อานซี 
(Annecy) เมืองเล็กๆ น่ารัก ตามแบบชนบทฝร่ังเศส ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัโอต-ซาววั อยู่ทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบอนัซี Annecy Lake ในฝร่ังเศส หรือทะเลสาบเจนีวา Geneva Lakeในสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นเมือง
ท่องเท่ียวระดบัตน้ๆ และยงัไดรั้บสมญานามวา่ "เวนิสแห่งเทือกเขาแอลป์" ใจกลางเมืองยงัมี Palais de L’Isle เป็น
ปราสาทรูปหวัเรือโบราณ ปราสาทหลงัน้ีตั้งอยูก่ลางน ้ า และยงัเป็น
สัญลกัษณ์ของอานน์ซี อีกดว้ย ฝร่ังเศส  อิสระให้ท่านเดินเล่นในตวั
เมือง ริมทะเลสาบ หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกสินค้าพื้นเมือง ตาม
อธัยาศยั หรือ เลือกจิบกาแฟ นัง่ชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านสู่ เมืองชาโมนิกซ์ Chamonix เมืองตากอากาศที่มี

ช่ือเสียงของประเทศฝร่ังเศส  ชาโมนิกซ์เป็นเมืองเล็กๆน่ารัก ท่ี
นกัเล่นสกีและนกัปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาท่ีแห่งน้ีโดยมี
ยอดเขามองบลงัค์ (Mont Blanc) เป็นจุดหมายปลายทาง ให้ท่านอิสระเดินชมเมืองชาโมนิกส์ ท่ีลอ้มรอบดว้ย
ขุนเขาสูง ให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่น ชมเมือง ชาโมนิกซ์ ท่ีเป็นเมืองตากอากาศสีสันสดใส และมีการตกแต่ง
บา้นเรือนไวอ้ยา่งสวยงาม มีเวลาชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง รวมถึงของฝากของท่ีระลึกมากมายกบับรรยากาศ
โอบลอ้มไปดว้ยภูเขาสูง หากอากาศดีๆ ท่านสามารถมองเห็นยอดเขา มองบลงั ท่ีสูงถึง 4,807 เมตร สูงสุดในยุโรป 
และ อนัดบัท่ี 11 ของโลก จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านอวีัวร์ Yvoire ซ่ึงอยู่ติดทะเลสาปเจนีวา แต่
อยูฝ่ั่งทางประเทศฝร่ังเศส ชมบา้นเมืองโบราณสมยัยุคกลาง เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ของฝร่ังเศส มีอายุกวา่ 700 ปี และ
ยงัไดรั้บรางวลัชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาไดดี้ท่ีสุด ตวับา้นเรือจะถูกประดบัดว้ยดอกไม ้ไม่วา่ฤดูไหนก็
ตาม จนได้รับรางวัล Four Flower ระดับยุโรปและได้รับ International Trophy for Landscape และยังเป็น
หมู่บ้านตัวอย่างในฝร่ังเศสในปี 2002 อกีด้วย  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   



 

 

  

พกัที่:  Hôtel Villa Toscane หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 3 มองเทอรซ์ – ชมเมือง – กลาเซียร์ 3,000 – มิลาน    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั    
 น าท่านชมเมือง “มองเทรอซ์” เมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง

ทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงได้รับสมญานามว่า
เป็น “ ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ ”  ชมวิวทิวทศัน์ของคฤหาสน์ และ
โรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7  
กิโลเมตร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โกล ดู ปิลยง COL DU PILLON 
เพื่อข้ึนกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสู่กลา เซียร์ เลส ไดเบลเรท 
(GLACIER LES DIABLERETS) หรือ “กลาเซียร์ 3,000” 
(GLACIER 3000) บนความสูงระดับ 2,971 เมตร เหนือ
ระดบัน ้าทะเล 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  
บ่าย น าท่านเดินสู่ บริเวณสะพานแขวน Peak Walk ท่ีมีความยาว 107 เมตร ขา้มผา่นช่องวา่งระหวา่งภูเขา จากจุดชม

ววิท่านจะสามารถเห็นเทือกเขาแอลป์ รวมถึงยอดเขามองบลงัคจุ์งเฟรา ไอเกอร์ และ เมินซ์ น าท่านนัง่กระเชา้ลงสู่
ลานหิมะ ท่ีขาวโพลน อิสระทุกท่านตามอธัยาศยั น าท่านนัง่รถตีนตะขาบตะลุยทุ่งหิมะ(Snow Coach)  หรือเลือก
ซ้ือตั๋ว เพื่อ เ ล่นกิจกรรมแอล์ฟไพน์ โค้ส เตอร์  (ALPINE COASTER) คล้ายๆรถไฟเหาะ
https://www.glacier3000.ch/en/excursions/activities/alpine-coasterได้เวลาสมควรน าท่านลงเขาออก
เดินทางสู่กรุงมิลาน ประเทศอติาล ีเมืองแห่งแฟช่ันและศิลปะ  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่:  Novotel Hotel / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

 

วนัที่ 4 มิลาน – ดูโอโม – ช้อปป้ิงเอ้าท์เลท็ ฟิเดนซ่า – เข้าชมพพิธิภณัฑ์เฟอร์ราร่ี – ปราโต้ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ตวัเมืองมลิาน เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี 
จากนั้นน าคณะเกบ็ภาพ “ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อมปราการ ของพวก
ตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นท่ีพ  านักของผู ้น าเผด็จการในช่วง
ศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลาให้ท่าน ไดถ่้ายภาพกบัมุม
สวยๆ ของน ้ าพุท่ีโพยพุ่งบริเวณดา้นหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก ้น า
ท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่น
ที่สุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนสี

https://www.glacier3000.ch/en/excursions/activities/alpine-coaster
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit


 

 

  

ขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์แคธอลิกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ดีไซน์เนอร์ เอาทเ์ลท็ (Fidenza Village) ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมท่ียิ่งใหญ่ เต็ม
ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย มีเวลาให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม อาทิ Armani, Prada, BOSS, Coach, Calvin 
Klein, DKNY, Diesel, Dolce&Gabbana, Bally, Paul Smith, Polo Ralph Lauren, Versace ฯลฯ 

เทีย่ง อสิระบริการอาหารมื้อกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
 
 
 
 
 
 
บ่าย จากน้ันน าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฟอร์ราร่ี (Ferrari Museum) ชมประวติัความเป็นมาของรถยนตท่ี์หรูหราท่ีสุด

ในโลก เรียนรู้รายละเอียดของรถฟอร์มูล่าวนั และการควา้แชมป์โลกโดยรถเฟอร์ราร่ี น าท่านชมพิพิธภณัฑ์ ชม
รถแข่งท่ีเคยเห็นกนัแต่ในโทรทศัน์กนัอยา่งใกลชิ้ด เก็บภาพรถยนตสุ์ดหรู ไปแชร์ออนไลน์ให้เพื่อนฝูงอิจฉาเดิน
ชมบริเวณก าแพงพิตสต็อปเพื่อศึกษารายละเอียดตั้งแต่เคร่ืองยนต์ไปจนถึงพฤติกรรมคนขบัและประวติัการ
แข่งขนัชิงแชมป์ เดินดูหอ้งโชวท์ั้งหา้หอ้ง มีเวลาใหท้่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกลิขสิทธ์ิโดยตรงของเฟอร์ราร่ี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่:  Charme Hotel, The Gate Hotel / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 
วนัที่ 5 ปราโต้ – หอเอนเมืองปิซ่าฟลอเรนซ์ – ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ – กรุงโรม    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั    

น าท่านชม “เมืองปิซ่า” เพื่อเขา้ชมความมหัศจรรยข์อง “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของ
โลกในยุคกลาง สร้างดว้ยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิม
สร้างเม่ือปี ค.ศ.1174 แลว้เสร็จเม่ือ ค.ศ.1350 ใชเ้วลาก่อสร้าง
นานถึง 176 ปี ส าหรับหอเอนปิซ่าน้ี ภายในมีเสาหินอ่อนที
สลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่งยุคไดส้ลกัลวดลายไว้
สวยงามมาก ส่วนสาเหตุท่ีเอียง นั้นเกิดข้ึนหลงัจากเม่ือสร้าง
เสร็จแลว้ ฐานไดท้รุดไปขา้งหน่ึง เม่ือวดัดูปรากฏวา่เอียงออก
จากแนวด่ิงของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ ยงัคงเอียงอยูเ่ช่น
ทุกวนัน้ี น าท่านเดินทางเข้าชม “เมืองฟลอเรนซ์”Florence 
เมืองท่ีไดรั้บฉายาวา่“เมืองท่ีมีความงามเป็นอมตะ”เป็นเมืองตน้แบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมี
ความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 13-16 ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและศิลปวฒันธรรมเป็นนครโบราณอนัยิ่งใหญ่ซ่ึง



 

 

  

คร้ังหน่ึงเคยมัง่คัง่และร ่ ารวยกวา่กรุงโรม เป็นถ่ินก าเนิดของศิลปินระดบัโลก2ท่านคือ “ลีโอนา โด ดาวินชีและ ไม
เคิลแองเจลโล”   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่า Old Town ซ่ึงไดถู้กจดัให้เป็นเขตเมืองปลอดมลพิษไม่อนุญาตให้รถยนตว์ิ่งผา่น

ภายในเมืองสัมผสัสถาปัตยกรรมอนัแสนงดงามเต็มไป
ดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ท่ีหาชมไดย้ากยิ่งจากเมือง
ไหน เ ท่ียวชม “ จั ตุ รัสเพียซซ่าซินยอเรตตา” ชม
สถาปัตยกรรม อนัโดดเด่นของเมืองท่ี “มหาวิหารซาน
ตามาเรียเดลฟิออเร” เป็นวิหารท่ีมียอดโดมขนาดใหญ่
สัญลกัษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเขา้สู่
ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถข์นาดใหญ่ซ่ึง
ใชเ้ป็นสถานท่ีฝังศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก“ไมเคิลแอง
เจลโล และ กาลิเลโอ” และศิลปินช่ือดงัของเมือง ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่กรุงโรม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่:  IH HOTELS ROMA Z3 / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ 6     โรม – นครรัฐวาตกินั – มหาวหิารเซ็นต์ปีเตอร์  
 โคลอสเซียม – น า้พุเทรวี ่– บันไดสเปน – เดนิทางกลบั 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านชม “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทาง
ตอนกลางของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
มากกว่า 2,800 ปี น าท่านเดินทางเข้าสู่ “ นครรัฐ
วาติกัน ” “ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระที่เล็ก
ที่สุดในโลก ” น าท่านเขา้ชมภายในของ “มหาวิหาร
เซนต์ ปีเตอร์”(ขอสงวนสิทธ์ิในการงดการเข้าชม
ภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัดงาน
พิธีต่างๆ ทางศาสนาหรืองานประจ าชาติ ซ่ึงไม่อาจ
เข้าชมได้ เพ่ือไม่ให้เป็นผลกระทบกับรายการท่องเที่ยว
อ่ืนๆในโปรแกรมทัวร์) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่และ
ส าคญัท่ีสุดในนครรัฐวาติกนั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ของ
พระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีมีขนาด “ ใหญ่ท่ีสุดใน
โลก ” ไดรั้บการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” น า
ท่านเขา้สู่ภายในมหาวิหารซ่ึงประดบัประดาไปดว้ยงาน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99


 

 

  

ศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเช่น“ ปิเอตา้ ” ( The Pieta ) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระมารีอุม้พระศพของพระเยซูเจา้
ไวบ้นตกั  จากนั้นรถโคช้แล่นผ่านสถานท่ีส าคญัต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาทิ 
“ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสท่ียิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานท่ีใชก้ล่าว
สุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นพระบิดา
ของชา  อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้น
ชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมันฟอร่ัม” ให้ท่านไดล้งจากรถพร้อมถ่ายภาพคู่
กบั “สนามกฬีาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่ท่ีมีโครงสร้างเกือบ
สมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม โดยนับเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีการสร้างข้ึนมาในสมยั
อาณาจกัรโรมนั ระหวา่งทางท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของกรุงโรม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านชมความสวยงามของ “น ้าพุเทรวี”่ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของกรุงโรม น ้ าพุแห่งน้ี เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและมี

ช่ือเสียงจาก ภาพยนตร์เร่ือง "Three Coins in the Fountain" นกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินทางมาเยี่ยมชมน ้ าพุแห่งน้ีมี
ความเช่ือกนัว่า การโยนเหรียญลงไปแลว้จะไดก้ลบัมาเยือนกรุงโรมอีกคร้ัง น าท่านเดินทางต่อไปยัง “ ย่าน
บันไดสเปน ” สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ช่ืีอเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อกีอย่างหน่ึงของกรุงโรมเป็น สถานท่ีนดัพบ
ของหนุ่มสาววยัรุ่นของอิตาลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงาม ให้ท่านไดถ่้ายภาพไว้
เป็นท่ีระลึก อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ไดเ้วลสมควรน าท่านดินทางสู่สนามบิน (กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย) 

22.00 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงอาบูดาบี โดยสายการบินเอทแีฮด แอร์เวย์ Etihad Airways เทีย่วบินที ่EY084 

วนัที่ 7      อาบูดาบ ี– กรุงเทพฯ 

06.05 ถึงสนามบินกรุงอาบูดาบี น าท่านเปลีย่นเคร่ืองสู่กรุงเทพฯ 
08.45 เหิรฟ้ากลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอทแีฮด แอร์เวย์ Etihad Airways เทีย่วบินที ่EY408 
18.25 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดนิทาง โดย  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้น
ทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ  
ช่วงออกเดนิทาง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

                    พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

11 – 17 เม.ย. 63 54,900 54,900 54,900 12,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 
 

 อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เจนีวา//โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ี
มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็น
ผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 



 

 

  

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่า      

    ท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม(ค่าบริการ 4,000.-) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ี  

     แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 
 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรกเต็มจ านวน 25,000 บาทเป็นเงินสด ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน 
และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และ
ออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้ง
ใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้
คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีา
ท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์
เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
 ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋
เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วนั (ข้ึนอยูก่บักฎของสายการบิน
โดยมีเอกสารยนืยนัจากสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

 ค่าห้องพกัในการเข้าพกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคืน ของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่าน



 

 

  

เขา้ใจ(ทั้งนีข้ึน้อยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพ่ือที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจา ก
โปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการ
บิน หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
*ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ี
จะเดินทาง *พนกังานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

     *ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
 หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ1ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงนิอ่ืนๆ 
สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม 
Statement  และ ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชี
เล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมาย
ยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  



 

 

  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 
จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่
ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่า
อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหัก
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี
จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 



 

 

  

 


